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1. Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis
Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie
“Philips”! Norėdami pilnai pasinaudoti “Philips” siūloma
pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto
puslapyje www.philips.com/welcome.

Universaliojo nuotolinio valdymo
pultelio apžvalga

Įžanga
Naudodamiesi šiuo universaliuoju nuotolinio valdymo
pulteliu, jūs galite valdyti iki 4 skirtingų prietaisų.

1. INPUT: pasirinkti galimus įvesties šaltinius (antena,
kabelinė ir t.t.)
: įjungti arba išjungti
: LED indikatorius
2. Prietaiso pasirinkimo mygtukai
3.

: subtitrai
INFO: parodyti kanalo informaciją ekrane.
STREAM: nuoroda į “Netflix” paslaugą.
GUIDE: parodyti programų gidą.
: ekrano formatas.
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... Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis
: groti
: prasukti pirmyn
: atsukti atgal
: padaryti pauzę
: sustabdyti
: įrašyti
4. MENU: įjungti arba išjungti meniu.
BACK: išeiti iš meniu.
 /  /  / : naršyti po meniu aukštyn /
žemyn / kairėn / dešinėn.
OK: patvirtinti pasirinkimą.
5.

: nutildyti garsumą.
LAST: grįžti prie paskutinio nustatyto kanalo.
CH+ / CH-: pereiti prie sekančio / prieš tai buvusio
kanalo.
VOL: pareguliuoti garsumą.

6.

/
/
/
: teletekstas išjungtas /
teleteksto mišinys / teletekstas įjungtas /
teletekstas sustabdytas

7. Skaitmenų mygtukai
I/II: pasirinkti audio kanalą.
-/--: pasirinkti vieno skaitmens arba dviejų
skaitmenų kanalų numerius.

Pastaba:
yy “STREAM” mygtukas yra užprogramuotas su
nuoroda į “Netflix” paslaugą.
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Palaikomi prietaisai
Prietaiso pavadinimas Aprašymas

TV

Televizorius, skaitmeninis
televizorius.

BD

DVD grotuvas / įrašymo
įrenginys, Blu-ray grotuvas.

STB

Kabelinė dėžutė, satelitinis
imtuvas, IPTV, DVR, HDTV
dekoderis ir TiVo.

STR

Transliavimo prietaisai, Apple
TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear.

2. Nuo ko pradėti
Įdėkite baterijas (nepridedamos)

Nustatykite universalųjį nuotolinio
valdymo pultelį
Prieš valdydami prietaisus šiuo universaliuoju nuotolinio
valdymo pulteliu, jūs turite jį nustatyti.

Neautomatinė registracija
1. Įjunkite norimą valdyti prietaisą.

Įspėjimas
yy Atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą, kai
dedate jas į baterijų skyrelį. Neteisingas
poliškumas gali sugadinti prietaisą.

Atsargiai
yy Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau
nuo karščio, saulės spindulių ir panašiai.
Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
yy Rizika sutrumpinti baterijų veikimo laiką!
Niekuomet nemaišykite skirtingų prekių ženklų
ar tipų baterijų.

2. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo
mygtuką (pvz., TV) penkias sekundes, kol mėlynas
LED indikatorius įsijungia.

Pastaba
yy Kai keičiate baterijas, visi vartotojo nustatymai
yra išsaugomi nuotolinio valdymo pultelio
atmintyje 5 minutes.

3. Susiraskite 5 skaitmenų kodą savo prekės ženklui iš
kodų sąrašo. Kodai yra išdėlioti pagal prietaisų tipus
ir prekės ženklus. Populiariausi kodai yra sąrašo
viršuje.

4. Įveskite pirmąjį 5 skaitmenų kodą, naudodami
skaitmenų mygtukus.
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... Nuo ko pradėti
Automatinė registracija
1. Įjunkite norimą valdyti prietaisą.

5. Jei indikatorius išsijungia, vadinasi, tinkamas kodas
yra išsaugotas. Kitu atveju indikatorius vieną kartą
sumirksės ir vėl įsijungs nurodydamas, kad reikia iš
naujo įvesti kodą.

6. Pabandykite valdyti prietaisą naudodami
universalųjį nuotolinio valdymo pultelį. Jei
prietaisas reaguoja tinkamai, tai reiškia, kad įvedėte
teisingą kodą. Kitu atveju, kartokite procedūrą nuo
2-ojo žingsnio ir įveskite antrą kodą iš sąrašo.

Pastaba
yy Gali būti, kad kai kuriais atvejais prietaisas
reaguos tik į kai kuriuos mygtukus. Tokiu atveju
nustatykite jį iš naujo su kitu kodu iš sąrašo ir vėl
pabandykite valdyti prietaisą.
yy Kiekvienas prietaiso mygtukas gali būti
naudojamas nustatyti bet kokiam prietaisui.
Pavyzdžiui, jūs galite nustatyti televizoriaus
valdymą naudojant BD prietaiso mygtuką.
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2. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo
mygtuką (pvz., TV) penkias sekundes, kol mėlynas
LED indikatorius įsijungia.

3. Nukreipkite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį
į prietaisą ir paspauskite  mygtuką, kad būtų
pradėta reikiamo kodo jūsų prekės ženklui paieška.
Skirtingas infraraudonųjų spindulių signalas yra
siunčiamas kas dvi sekundes paieškos metu, o
indikatorius sumirksi mėlynai.

... Nuo ko pradėti
4. Kai prietaisas išsijungia, nedelsiant paspauskite ir
atleiskite OK mygtuką, kad kodas būtų išsaugotas.
Mėlynas LED indikatorius tuomet išsijungs.

5. Pabandykite valdyti prietaisą universaliuoju
nuotolinio valdymo pulteliu. Jei prietaisas reaguoja
tinkamai, tai reiškia, kad išsaugojote tinkamą kodą.

Pastaba
yy Automatinę registraciją galima atkurti
paspaudus ir atleidus  mygtuką dar kartą
automatinės registracijos metu. Tai naudinga, jei
nespėjote paspausti OK mygtuko per dvi
sekundes. Tik pirmiausia įsitikinkite, kad
prietaisas vėl yra įjungtas.
yy Pakartokite tą pačią procedūrą, norėdami
priregistruoti kitus prietaisus.
yy Gali būti, kad kai kuriais atvejais prietaisas
reaguos tik į kai kuriuos mygtukus. Tokiu atveju
nustatykite jį iš naujo su kitu kodu iš sąrašo ir vėl
pabandykite valdyti prietaisą.
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3. Pastaba
Atsikratymas atitarnavusiu prietaisu
ir baterijomis

Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų,
kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.

Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant
produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos
direktyvą 2012/19/EU.

Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad jame yra
naudojamos baterijos pagal Europos direktyvą 2013/56/
EU, kurių negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių
prietaisų bei baterijų surinkimui. Laikykitės vietinių
taisyklių ir nemeskite seno produkto ar baterijų kartu su
kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas
senu produktu ir baterijomis padės sumažinti žalos
grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas
Norėdami išimti išsekusias baterijas, žiūrėkite skyrių
“Įdėkite baterijas”.

Kai šis logotipas yra nurodomas ant prietaiso, tai reiškia,
kad finansinė parama buvo suteikta atitinkamai
nacionalinei surinkimo ir perdirbimo sistemai.
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Aplinkosaugos informacija
Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų.
Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas:
kartonas (dėžutė), polistireno puta (apsauga) ir
polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).
Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti
perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka
specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis
taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos
įrangos išmetimą.

4. Aptarnavimas ir pagalba
Dažnai užduodami klausimai

Reikia pagalbos?

Mano universalusis nuotolinio valdymo pultelis
visiškai neveikia.

Mes rekomenduojame pirmiausia atidžiai perskaityti šią
naudojimosi instrukcijų knygelę. Ji padės jums nustatyti
ir naudotis savo universaliuoju nuotolinio valdymo
pulteliu.
Tačiau jei jums reikia papildomos informacijos ar jūs
turite papildomų klausimų apie įdiegimą, naudojimą,
garantiją ir t.t. savo SRP3014 nuotolinio valdymo
pulteliui, jūs visuomet galite susisiekti su mumis.
Skambindami mūsų pagalbos linija, visuomet turėkite
SRP3014 nuotolinio valdymo pultelį netoliese, kad mūsų
operatoriai galėtų nuspręsti, ar SRP3014 veikia tinkamai.
Kontaktinę informaciją rasite šios naudojimosi
instrukcijų knygelės pabaigoje.
Norėdami gauti pagalbos internete, apsilankykite
interneto puslapyje www.philips.com/support.

yy Patikrinkite, kad teisingai priregistravote prietaisą
naudodami tinkamą kodą.
yy Patikrinkite, ar paspaudėte atitinkamą prietaiso
mygtuką norimam valdyti prietaisui.
yy Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos. Jei
baterijos baigia išsikrauti, pakeiskite jas.
yy Patikrinkite, ar jūsų prietaisas yra įjungtas.

Mano prietaiso prekės ženklui yra pateikiami
keli kodai. Kaip pasirinkti tinkamą?
Norėdami surasti tinkamą kodą, bandykite juos po vieną.
Kodai yra surūšiuoti pagal populiarumą, o populiariausi
kodai yra pateikiami sąrašo viršuje.

Mano prietaisas reaguoja tik į kai kurias
komandas.
Jūs panaudojote kodą, su kuriuo veikia tik dalis
komandų, o kitos neveikia. Pabandykite įvesti kitus
kodus, kol dauguma mygtukų veiks tinkamai.
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Pastabos
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2015 © “Gibson Innovations Limited”. Visos teisės
saugomos.
Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas
“Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje ir “Gibson
Innovations Ltd.” yra garantas, susijęs su šiuo
prietasu.
Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti
prekių ženklai, priklausantys “Koninklijke Philips
N.V.” ir yra naudojami pagal licenciją iš “Koninklijke
Philips N.V.”
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Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
http://www.philips.com

